
 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Τού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ποδιάτρων – Ποδολόγων – 

Ποδοθεραπευτών Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Αισθητικών Ποδολόγων 

Αποφοίτων ΙΕΚ Ελλάδος» που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Στρατηγού 

Ιωάννου αρ. 18 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ  997394253 (στο εξής για χάριν 

συντομίας «Ελληνικός Σύλλογος Ποδιάτρων – Ποδολόγων») 

Π Ρ Ο Σ 

Τ…………………, κάτοικο ……………Αττικής, ……………………………………………………….                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: 

Στον Υπουργό Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αριθ. 17. 

____________________ 

1. Ο Σύλλογός μας είναι νομίμως συσταθέν Σωματείο που έχει νόμιμα εγκριθεί 

δυνάμει της 548/2014 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρηθεί με 

αύξοντα αριθμό 30398 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 

5/12/2014.  Αποτελείται καταρχήν από μέλη πτυχιούχους Ποδολόγους, τα πτυχία 

των οποίων έχουν αναγνωριστεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα αναγνωρίσεως 

Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής και των τίτλων που απονέμουν.  

Ο Σύλλογός μας αποτελεί επίσημο μέλος του FIP-IPF(http://www.fip-

ifp.org/membre-organizations/), του μεγαλύτερου οργανισμού και κύριου 

αντιπροσωπευτικού οργάνου Ποδιατρικής παγκοσμίως. Σκοπός του συλλόγου μας 

είναι, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του καταστατικού του, η 

http://www.fip-ifp.org/membre-organizations/
http://www.fip-ifp.org/membre-organizations/
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συμβολή στην έρευνα, τη μελέτη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων και 

ανωμαλιών του άκρου Ποδός και γενικότερα η προαγωγή της Ποδολογίας στην 

Ελλάδα.  Η Ποδολογία είναι πανεπιστημιακή ειδικότητα, υπάρχει σε όλες σχεδόν 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι ο τομέας που ασχολείται με την υγεία, 

την διάγνωση και την θεραπεία παθολογικών καταστάσεων που προσβάλλουν τον 

άκρο πόδα. Πρόκειται δηλαδή περί ενός αυτόνομου επαγγέλματος του κλάδου 

Υγείας, το οποίο συνεπικουρεί, πλέον των άλλων, και πολλές ιατρικές ειδικότητες. Οι 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου τού Εξωτερικού Ποδολόγοι κατέχουν πτυχίο Bachelor με 

τουλάχιστον 180 Μονάδες Φόρτου Εργασίας, (Διδακτικές Μονάδες - Δ.Μ). Ως εκ 

τούτου, για να αποκτήσει κάποιος πτυχίο Bachelor στην Ποδολογία, απαιτείται κατ’ 

ελάχιστον τετραετή ακαδημαϊκή φοίτηση, δηλαδή τουλάχιστον 5.400 διδακτικές 

ώρες. Απαιτείται επίσης πρακτική άσκηση του επαγγέλματος του Ποδολόγου, ώστε 

αυτός να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις τεχνικές σύμφωνα με την ανατομική δομή: τα 

νύχια, τους μαλακούς ιστούς τα οστά και τις αρθρώσεις. Πλέον των ανωτέρω, 

επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι Ποδολόγοι κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών 

επιπέδου Master (MSc) ή και διδακτορικά (PhD). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης για ανάλογες 

σπουδές, υπάρχουν μόνο ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ, από τα οποία δίνεται το πτυχίο 

της "Αισθητικής Ποδολογίας και Καλλωπισμού νυχιών" μετά από εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών και εξετάσεις πιστοποίησης του πτυχίου. Ο τίτλος που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι αυτός του "Αισθητικού Ποδολόγου και 

καλλωπισμού νυχιών". 

2. Ο Σύλλογός μας στις συναλλαγές του, στα επίσημα έγγραφά του και στην 

ιστοσελίδα του (https://www.podiatrist-society.gr ) χρησιμοποιεί το νομίμως 

καταχωρηθέν σήμα τού Συλλόγου μας (υπ’αριθμόν 229171 Εθνικό Σήμα) το οποίο 

έχει ως εξής: 

                                                                           

https://www.podiatrist-society.gr/
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2. Πρόσφατα, υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι, εντελώς αυθαίρετα και παράνομα, 

στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας την οποία επονομάζετε «………………………..» :    αλλά 

και τις εν γένει συναλλαγές σας αναφέρετε ψευδώς και επί λέξει ότι δήθεν το 

«Ποδολογικό» σας Κέντρο: «είναι πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Σύλλογο 

Ποδιάτρων-Ποδολόγων και προσφέρει στους ασθενείς υπηρεσίες συμβουλευτικής, 

διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων των κάτω άκρων, νυχιών και πελμάτων» !!! 

Τον ψευδέστατο αυτό ισχυρισμό περιλαμβάνετε σε όλες τις υποσελίδες της 

ιστοσελίδας σας, και μάλιστα τον συνοδεύετε με απεικόνιση τού ως άνω σήματος 

τού Συλλόγου  μας! 

• Επειδή ο Σύλλογός μας ουδέποτε προέβη σε οιαδήποτε «Πιστοποίηση» της 

επιχείρησής σας ως «Ποδολογικού Κέντρου» και ο σχετικός ισχυρισμός σας 

είναι ψευδέστατος και παραπλανητικός 

• Επειδή δεν είστε ΚΑΝ μέλος τού Συλλόγου μας 

• Επειδή η χρήση τού νομίμως καταχωρηθέντος σήματος τού Συλλόγου μας 

είναι εντελώς παράνομη και αυθαίρετη. 

• Επειδή όλα τα παραπάνω έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία 

ψευδών εντυπώσεων προς το κοινό και τους ασθενείς, στους οποίους 

δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν είστε μέλος τού Συλλόγου 

μας και, κατά συνέπεια, ότι δήθεν πληρείται τα εχέγγυα ασφαλούς και 

επιστημονικά ορθής αντιμετώπισης των περιστατικών των ασθενών που θα 

απευθυνθούν σε εσάς για αντιμετώπιση και θεραπεία. 

• Επειδή όλα τα παραπάνω πληρούν ενδεχομένως την υποκειμενική και 

αντικειμενική υπόσταση σωρείας ποινικών αδικημάτων 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ως άνω παράνομη, αυθαίρετη και ενδεχομένως ποινικά 

κολάσιμη συμπεριφορά σας με την ανάρτηση ψευδών δηλώσεων και τού 

σήματος/εμβλήματος τού Συλλόγου μας στην ιστοσελίδα σας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα παύσετε τη χρήση τού σήματος και της επωνυμίας τού 

Συλλόγου μας στις συναλλαγές σας, όπως επίσης παύσετε και αφαιρέσετε τις 

ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις από την ιστοσελίδα και τις εν γένει συναλλαγές 
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της, και, τέλος, όπως αποκαταστήσετε την αλήθεια με σχετική διορθωτική 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας. Σε αντίθετη περίπτωση ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα 

προβούμε σε κάθε απαραίτητη σε βάρος σας ενέργεια για την αποκατάσταση της 

αλήθειας, την αποζημίωση κάθε ηθικής και υλικής βλάβης τού Συλλόγου μας ως και 

την προστασία των ασθενών/καταναλωτών των υπηρεσιών σας. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς 

την……………………………………………………») για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, 

καλούμενος να αντιγράψει ολόκληρη την παρούσα στην έκθεσή του επίδοσης. 

Αθήνα 17/06/2022 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

 

 

 


